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UCHWAIA NR XLVIIł339ł09 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 25 wrze`nia 2009 r. 

 

w s”rawie ”lanu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku SiJowni Wiatrowych 
ｭJARSźśWOｬŁ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 

poz. 880, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)  

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XI/126/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 

2003 rŁ w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 

27 czerwca 2002 r. dotyczącej ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w ”lanie miejscowym zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego gminy KamieL Pomorski zmienionej uchwaJą Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej 

w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 rŁ oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Pomorski, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 rŁ (zmienioną uchwaJami  
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim: Nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Nr XXXIX/366/2006 z dnia 

21 wrze`nia 2006 r. Nr XII/77/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz Nr XXXVIII/287/09 z dnia 27 lutego 

2009 rŁ) uchwala się ”lan miejscowy zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku SiJowni Wiatrowych 
ｭJARSZśWOｬ - czę`ci obrębów geodezyjnych: Buszęcin, Jarszewo, JarzysJaw, MiJachowo, Rarwino,  
Rekowo i Skarchowo jednostki ewidencyjnej gminy KamieL Pomorski, o Jącznej ”owierzchni 822,04 ha. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000 (arkusze nr 1 i nr 2); 

2) zaJącznik nr 2 - rysunki planu w skali 1:1000 (arkusze nr 1÷21); 
3) zaJącznik nr 3 - wyrys i wy”is ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy KamieL Pomorski; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
5) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania. 

3. Celem planu jest: 

1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne uródJa energii, jako kierun-

ku ”roekologicznych dziaJaL inwestycyjnych; 
2) umowliwienie realizacji zamierzeL inwestycyjnych mających w”Jyw na owywienie gos”odarcze gminy; 
3) ”otrzeba unormowania ”rawnego umowliwiającego budowę elektrowni wiatrowych do ”rodukcji ener-

gii elektrycznej w s”osób ekologiczny i nieuciąwliwy na terenach objętych o”racowaniem, ”rzezna-

czonych w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Po-

morski ”od lokalizację uródeJ energii odnawialnychŁ 

§ 2. 1. Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 
3) ustaleL szczegóJowych, zawartych w rozdziale 3; 
4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 
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2. Śla kawdego terenu s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu; 
4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska; 
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

3. Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Na obszarze ”lanu wyznacza się, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 1÷2, 5÷18SW-R - tereny lokalizacji zes”oJów siJowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej 
i uwytków rolnych z zakazem zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, o Jącznej 
powierzchni 52,17 ha; 2,65; 

2) 19÷27R - tereny uwytków rolnych z zakazem zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”o-

byt ludzi, o Jącznej ”owierzchni 751,42 ha; 

3) 28÷29RM - tereny zabudowy zagrodowej - czę`ci siedlisk z zakazem zabudowy mieszkaniowej, 
o Jącznej ”owierzchni 0,56 ha; 

4) 30E - teren lokalizacji stacji transformatorowej SN/110 kV, o powierzchni 0,49 ha; 

5) 31P - czę`ć terenu istniejącej bazy ”rzeJadunku ro”y naftowej - do zachowania, z zakazem zabudowy 

”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, o ”owierzchni 0,74 ha; 

6) 32÷33KŚ1 - czę`ci istniejącej drogi wojewódzkiej nr 107 do zachowania, o Jącznej ”owierzchni 
5,32 ha; 

7) 34÷35KŚ2 - czę`ci istniejącej drogi ”owiatowej nr 0012Z do zachowania, o Jącznej ”owierzchni 
4,39 ha; 

8) 36KK - czę`ć istniejącego szlaku kolejowego KamieL Pomorski - Wysoka KamieLska z bocznicą kole-

jową - do zachowania, o powierzchni 6,85 ha. 

2. Tereny, o których mowa w ”kt 1 i 4 do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z funkcją, ustaloną 
w ”lanie, mogą ”eJnić dotychczasową funkcjęŁ 

3. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

1) do ”rzestrzeni ”ublicznych zalicza się tereny dróg: wojewódzkiej, ”owiatowej i gminnych oraz obsza-

rów rolniczych takwe tych, na których lokalizowane są siJownie wiatrowe; 
2) ”rzestrzenie ”ubliczne ksztaJtować będą gJównie siJownie wiatrowe; 

3) w okre`lonych ”rzestrzeniach ”ublicznych zakazuje się realizacji ogrodzeL oraz lokalizowania na nich 
jakichkolwiek samodzielnych no`ników reklamowych, z wyJączeniem realizowanych na gondolach si-

Jowni wiatrowych, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymiŁ 

§ 5. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną terenu objętego ”lanem z istniejących dróg: wojewódzkiej i ”owiatowej z re-

jonami wjazdu oznaczonymi na rysunku planu; 

2) ”rzebudowę dróg gminnych z dostosowaniem ich nawierzchni i no`no`ci dla ”otrzeb jednostek trans-

”ortowych obsJugujących budowę siJowni wiatrowych (bez zmiany linii rozgraniczenia dróg); 
3) niezmienianie linii rozgraniczenia fragmentów: drogi wojewódzkiej nr 107 oznaczonej na rysunku pla-

nu - zaJączniku nr 1 - symbolami 31KD1 i 32KD1 oraz drogi powiatowej nr 0012Z oznaczonej na ry-

sunku planu - zaJączniku nr 1 - symbolem 34KD2; 

4) korektę linii rozgraniczenia fragmentu drogi ”owiatowej nr 0012Z oznaczonej na rysunku planu - za-

Jączniku nr 1 - symbolem 33KD2; 
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5) w liniach rozgraniczenia istniejących dróg gminnych i drogi ”owiatowej do”uszcza się ”rowadzenie 
mediów infrastruktury technicznej związanej z obsJugą ”rojektowanych siJowni wiatrowych (kabli 
elektroenergetycznych SN, sterujących, automatyki it”Ł); 

6) sytuowanie obiektów budowlanych (siJowni wiatrowych) w stosunku do krawędzi jezdni dróg: woje-

wódzkiej i ”owiatowej - zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2. W zakresie infrastruktury ustala się: 

1) siJownie wiatrowe będą ”racowaJy bezzaJogowo; obiekty nie wymagają uzbrojenia terenu w zakresie 
zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cieków, zao”atrzenia w cie”Jo i gaz; 

2) w zakresie regulacji stosunków wodnych nalewy zachować istniejące tereny zmeliorowane; w ”rzy-

”adku kolizji z ”rojektowanymi siJowniami do”uszcza się ”rzebudowę istniejących systemów meliora-

cyjnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) w zakresie elektroenergetyki: 

a) istniejące na”owietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV i 110 kV ”rzebiegające ”rzez teren planu 

- ”ozostawić do dalszej eks”loatacji z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) odlegJo`ci między wiewami ”rojektowanych siJowni wiatrowych a istniejącymi na”owietrznymi li-

niami 15 kV i 110 kV - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; w przypadku niedotrzymania zalecanej 

odlegJo`ci między wiewą wiatraka a linią elektroenergetyczną 15 kV wynoszącą trzykrotną dJu-

go`ć ramienia wirnika turbiny wiatrowej, inwestor jest zobowiązany do zastą”ienia rzeczonego 
odcinka linii kablem podziemnym; w ”rzy”adku niedotrzymania zalecanej odlegJo`ci między wiewą 
wiatraka a linią elektroenergetyczną 110 kV wynoszącą trzykrotną `rednicę wirnika turbiny wia-

trowej, inwestor jest zobowiązany do zainstalowania na rzeczonym odcinku linii amortyzatora 
drgaL - w takim ”rzy”adku minimalna odlegJo`ć od linii elektroenergetycznej mowe wynosić 1,5-

krotną `rednicę wirnika turbiny wiatrowej, 
c) energię elektryczną wytwarzaną w siJowniach wiatrowych ”rzesyJać liniami kablowymi SN do 

projektowanej stacji transformatorowej SN/110 kV, oznaczonej na rysunku planu - zaJącznikach 
nr 1 i nr 2 - symbolem 30E, 

d) ”rojektowane linie elektroenergetyczne (oraz kable sterowania i automatyki) ”rowadzić w liniach 
rozgraniczenia dróg gminnych i ”owiatowej nr 0012Z, 

e) do”uszcza się ”oJączenie elektrowni wiatrowych liniami kablowymi ”oza liniami rozgraniczenia 
dróg; kable ukJadać na gJęboko`ci uniemowliwiającej ich wyoranie, 

f) stację transformatorową SNł15 kV, oznaczoną na rysunkach ”lanu - zaJącznikach nr 1 i nr 2 - 

symbolem 30ś, wJączyć za ”o`rednictwem ”rzęsJa linii na”owietrznej lub kablowej, do linii 
110 kV relacji KamieL Pomorski-Wolin, 

g) za”ewnienie mowliwo`ci dojazdu s”rzętem s”ecjalistycznym do istniejących i ”rojektowanych 
stanowisk sJu”owych i ”rzewodów na”owietrznych linii elektroenergetycznych oraz stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii; 

4) istniejący gazociąg wysokiego ci`nienia Ø200 relacji Wolin-KamieL Pomorski - ”ozostawić do dalszej 
eksploatacji; 

5) istniejący, nieczynny ro”ociąg Ø125 relacji: odwiert ｭRekowoｬ - stacja ”rzeJadunkowa ｭJarszewoｬ - 
”ozostawić bez eks”loatacji; 

6) istniejące na obszarze ”lanu na”owietrzne linie telekomunikacyjne - ”ozostawić do dalszej eks”loata-

cji z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 6. Zasady dotyczące ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 

1. Na obszarze ”lanu obowiązują nakazy: 

1) siJownie wiatrowe lokalizować na terenach o w miarę najniwszych klasach bonitacyjnych gruntu, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) obiekty techniczne kubaturowe (”rzekauniki energii) towarzyszące siJowniom sytuować w bez”o`red-

nim sąsiedztwie wiatraków; 
3) utrzymywania terenu budowy i wyko”ów w stanie bez wody stojącej; 
4) gromadzenia materiaJów ”ochodzących z budowy w wydzielonych miejscach w s”osób bez”ieczny 

dla `rodowiska; 
5) starannego s”rawdzania stanu technicznego ”racujących maszyn budowlanych i trans”ortowych 

w celu zabez”ieczenia ”rzed wyciekami do ”odJowa; 
6) podejmowania wszelkich kroków mających na celu stosowanie się do ”rze”isów i norm w zakresie 

ochrony `rodowiska; 
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7) gos”odarkę rolną ”rowadzić z zachowaniem obowiązujących `rodków zaradczych, okre`lonych ”rze-

”isami odrębnymi; 
8) zachować wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia drenarskie i melioracyjne, a w ”rzy”ad-

ku kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami ”arku siJowni wiatrowych nalewy ”rzebudować istniejącą 
sieć melioracyjną, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

9) w miarę mowliwo`ci zachować zadrzewienia wystę”ujące wzdJuw dróg dojazdowych do ”ól; 
10) zabez”ieczyć wierzchnią warstwę gleby, a ”o zakoLczeniu budowy i montawu ”arku ”rzywrócić ”ier-

wotny stan terenu i s”osób jego uwytkowania; 
11) nadmiar ”róchnicznej warstwy ziemi, usuniętej ”rzy realizacji inwestycji, wykorzystać do nasadzeL 

zieleni lub rekultywacji innych terenówŁ 

2. Na obszarze ”lanu obowiązują zakazy: 

1) zanieczyszczania, niszczenia lub uszkadzania ”owierzchni ziemi, gleb i rzeuby terenu ”rzez nieko-

rzystne ”rzeksztaJcanie ich budowy; 
2) nasadzeL zielenią wysoką otoczenia siJowni wiatrowychŁ 

3. Ustala się obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagnetycz-

nych, ”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymiŁ 

4. Zobowiązuje się Inwestora do ”rowadzenia monitoringu skutków inwestycji na `rodowisko ”rzy-

rodnicze, w okresie ustalonym ”rze”isami odrębnymi, ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt 
i ostoi ich bytowania (we ws”óJ”racy z organem administracji rządowej w zakresie ochrony ”rzyrody); 
w przypadkach stwierdzenia negatywnego w”Jywu na migrujące zwierzęta lub ostoje ich bytowania In-

westor mowe być zobowiązany do ”odjęcia dziaJaL ratunkowych w celu usunięcia zagroweL, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

5. Zobowiązuje się Inwestora do uzyskania decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach zgody 

w o”arciu o ra”ort oddziaJywania na `rodowisko oraz do `cisJej ws”óJ”racy, na wszystkich eta”ach ”rac 
”rojektowych i inwestycyjnych, z organem administracji rządowej w zakresie ochrony ”rzyrodyŁ 

6. W przypadku stwierdzenia, iw granica oddziaJywania ”arku siJowni wiatrowych w s”rawie do”usz-

czalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku ”rzekracza obszar ”lanu, Inwestor zobowiązany jest ”onie`ć 
konsekwencje prawne i materialne w granicach udowodnionej winy. 

7. Realizacja inwestycji wymaga badaL geologiczno-inwynierskich dla ”osadowienia fundamentówŁ 

§ 7. Zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1. Na terenie planu zlokalizowano 21 stanowisk archeologicznych (oznaczonych na rysunku planu 

numerami: 29, 106, 107, 134, 136÷140, 142, 213, 257, 276÷280 i 283÷286) objętych strefami 
ｭWŁIIIŁｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla których ustala się: 

a) ws”óJ”racę z urzędem ochrony zabytków ”rzy wszelkich ”oczynaniach inwynierskich, budowlanych 
i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego, 

b) w ”rzy”adku ”odjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje ”rowadzenie nadzoru archeologiczno-

konserwatorskiego oraz ”rze”rowadzenie ewentualnych badaL ratunkowych - zgodnie z przepisami 

odrębnymi; badania archeologiczne maja charakter sezonowy, w okresie od maja do ”audziernika, 
c) wJa`ciciele, uwytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia urzędu ochrony za-

bytków o ”odjęciu dziaJaL inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi 
z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym. 

2. SiJownie wiatrowe i obiekty techniczne towarzyszące siJowniom, których mowliwo`ć lokalizacji 
wyznacza się w o”arciu o studium w”Jywu zes”oJów siJowni wiatrowych na krajobraz kulturowy gminy 

KamieL Pomorski, winny s”eJniać nastę”ujące wymogi: 

1) maksymalna wysoko`ć konstrukcji wiatraka - 150,0 m (Jącznie ze `migJem w jego górnym ”oJoweniu); 
2) jednakowa konstrukcja wiatraków dla caJego zes”oJu - rurowa o czytelnej formie architektonicznej dla 

niezbyt urozmaiconego krajobrazu; 

3) kolorystyka wiew i skrzydeJ siJowni ”owinna być neutralna (kolory ”astelowe wkom”onowujące się 
w krajobraz) o ”owierzchni matowej, nie ”owodującej refleksów `wietlnych; 
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4) obiekty techniczne kubaturowe towarzyszące siJowniom wiatrowym nalewy sytuować w enklawach 
zieleni tak, aby nie w”rowadzać, w otwarty krajobraz, obcych elementów o charakterze zabudowy 
tymczasowej; w przypadku lokalizacji na terenach otwartych wskazane jest obsadzenie kubaturo-

wych obiektów technicznych zielenią `redniej wysoko`ciŁ 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planu - zaJączniku nr 1 w skali 1:5000 (arkuszach 1 i 2) 

oraz - zaJączniku nr 2 w skali 1:1000 (arkuszach 1÷20) - symbolami: 1SW-R o pow. 1,42 ha, 2SW-R 

o pow. 0,75 ha, 3÷5SW-R - lokalizacje niedo”uszczone ”ostanowieniem RŚO_ w Szczecinie, 6SW-R 

o pow. 0,94 ha, 7SW-R o pow. 2,77 ha, 8SW-R o pow. 2,66 ha, 9SW-R o pow. 8,32 ha, 10SW-R 

o pow. 2,80 ha, 11SW-R o pow. 4,87 ha, 12SW-R o pow. 3,32 ha, 13SW-R o pow. 3,11 ha, 14SW-R 

o pow. 8,13 ha, 15SW-R o pow. 5,31 ha, 16SW-R o pow. 6,92 ha, 17SW-R o pow. 0,78 ha i 18SW-R 

o pow. 0,17 ha wyznacza się lokalizacje wiew siJowni wiatrowych o mocy 2,0÷3,0 MW, w ilo`ci do 
20 obiektów o Jącznej mocy do 60 MW oraz ustala się nastę”ujące zasady i standardy ksztaJtowania za-

budowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: funkcja - rolnicza z do”uszczeniem ”unktowej lokalizacji wiew siJowni wiatrowych; 
2) zasady ”odziaJu i scalania terenu: 

a) wydzielenie terenów wg rysunku ”lanu, 
b) nie ”rzewiduje się scalania dziaJek dla ”otrzeb lokalizacji siJowni wiatrowych; 

3) zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, 
b) szczegóJowe lokalizacje wiew elektrowni wiatrowych (a takwe ”laców manewrowych i ”rzebiegu 

dróg dojazdowych oraz kabli doziemnych) - na etapie projektu budowlanego, w oparciu o nie-

”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu (linie te dotyczą lica wiewy siJowni wia-

trowej), 

c) maksymalne wysoko`ci: 
ｦ wiew (masztów) nad ”oziom terenu - do 110 m, 

ｦ skrajnego ”unktu skrzydJa w ”ozycji ”ionowej nad ”oziom terenu - do 150 m, 

e) minimalne odlegJo`ci: 
ｦ ”omiędzy wiewami - 200 m, 

ｦ wiew od zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi - 400÷500 m, 

ｦ wiew od linii rozgraniczających tereny dróg wojewódzkich i ”owiatowych, terenów kolejo-

wych oraz `cian lasów - 100 m, 

ｦ wiew od innych obszarów i elementów chronionych - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

f) siJownie wiatrowe - fabrycznie nowe - nalewy umieszczać na konstrukcjach ”eJnych, wiewowych, 
o przekroju rurowym, 

g) nakaz ujednolicenia koloru w obszarze caJego zes”oJu siJowni; wszystkie konstrukcje turbin wia-

trowych, Jącznie z wiewami, nalewy malować na kolor jasny, ”astelowy o ”owierzchni matowej, 
bez refleksów `wietlnych, nie kontrastujący z otoczeniem, 

h) konstrukcja wiew winna ”osiadać zabez”ieczenia odgromowe, zabez”ieczenia ”rzed emisją fal 
elektromagnetycznych i ”oraweniem ”rądem elektrycznym, 

i) nakaz oznakowania ”rzeszkodowego siJowni wiatrowych, dziennego i nocnego, w `cisJej ws”óJ-
”racy z wJadzami lotniczymi (cywilnymi i wojskowymi) na eta”ie ”rojektu budowlanego, 

j) Inwestor zobowiązany jest do ”owiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych (cywilnych i woj-

skowych), z dwumiesięcznym wy”rzedzeniem, o ”rzewidywanych terminach ukoLczenia budowy 
siJowni wiatrowych oraz wykonania staJego oznakowania ”rzeszkodowego wraz z ”odaniem do-

kJadnych ws”óJrzędnych geograficznych siJowni wiatrowych, 
k) zakaz umieszczania na siJowniach wiatrowych reklam; zakaz nie dotyczy oznaczenia nazwy 

i symbolu ”roducenta iłlub wJa`ciciela elektrowni wiatrowych na gondolach, 
l) nakaz usunięcia elektrowni nieczynnej ”rzez okres 1 rok, 

m) dopuszczenie wykorzystania terenu pod budowę tymczasowych dróg i ”laców montawowych 
oraz dróg dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eks”loatacji, oznaczonych orientacyjnie 
na rysunku planu symbolami Dw, 
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n) dopuszczenie prowadzenia kablowych linii elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami obowią-
zujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych, do terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 30E, 

o) ”o zakoLczeniu robót budowlano-montawowych nalewy ”rzywrócić mowliwo`ć rolniczego wyko-

rzystania terenu, 

p) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu 
”osadowienia konstrukcji wiew, 

q) maszty i gondole siJowni wymagają o`wietlenia w celu zachowania bez”ieczeLstwa ruchu stat-

ków ”owietrznych i migrujących ”taków; `wiatJa ”rzeszkodowe nalewy umie`cić na najwywszym 
elemencie gondoliŁ O`wietlenie wiew nie ”owinno ”owodować nadmiernego ”od`wietlenia tJa, 
zmniejszającego zasięg `wiatJa znaków nawigacyjnych oraz nie mowe ”rzy”ominać znaków nawi-

gacyjnych, zarówno w odniesieniu do ksztaJtu konstrukcji wiewy jak i charakterystyki i koloru za-

stosowanych `wiateJ; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 1 oraz poprzez 

drogi gminne i drogi realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 

5) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 2; 

6) zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 6; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z rygorami zawartymi w § 7. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu - zaJączniku nr 1 w skali 1:5000 (arkuszach 1 i 2) - 

symbolami: 19R o pow. 20,62 ha, 20R o pow. 39,39 ha, 21R o pow. 1,34 ha, 22R o pow. 155,66 ha, 

23R o pow. 37,68 ha, 24R o pow. 243,17 ha, 25R o pow. 0,73 ha, 26R o pow. 185,27ha i 27R o pow. 

67,56 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania: 

1) przeznaczenie terenu: funkcja - rolnicza z dopuszczeniem wprowadzenia upraw ogrodniczych i ho-

dowlanych (do 49 d.j.p.), bez prawa zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi; 
2) zasady ”odziaJu i scalania terenu: 

a) wydzielenie terenów wg rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się: 

ｦ scalanie dziaJek gruntu, na cele wyJącznie rolnicze, wg ”otrzeb wJa`cicieli, 
ｦ ”odziaJy wtórne dziaJek gruntu, na cele wyJącznie rolnicze, wg ”otrzeb wJa`cicieli, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi, 
b) do”uszczenie wykorzystania terenu ”od budowę tymczasowych dróg i ”laców montawowych 

oraz dróg dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eks”loatacji, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami Dw, 

c) dopuszczenie prowadzenia linii elektroenergetycznych, sterowania i automatyki, zgodnie z wy-

mogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych ”rze”isów branwowych, do terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 30E; 

4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 1 oraz poprzez 

drogi gminne i drogi realizowane na czas budowy, montawu i celów serwisowych w okresie eks”loatacji; 
5) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 2.; 

6) zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 6.; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z rygorami zawartymi w § 7. 

3. Funkcja terenów oznaczonych na rysunku ”lanu - zaJączniku nr 1 w skali 1:5000 (arkuszu 1) - 

symbolami: 28RM o pow. 0,28 ha i 29RM o pow. 0,28 ha, stanowi fragmenty istniejących dziaJek siedli-
skowych i przeznaczona jest do zachowania, bez ”rawa zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi, 
w tym i mieszkaniowej. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunkach planu - zaJączniku nr 1 w skali 1:5000 (arkuszu 2) oraz - za-

Jączniku nr 2 w skali 1:1000 (arkuszu 21) - symbolem 30E o pow. 0,49 ha ustala się nastę”ujące zasady 
i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: funkcja urządzeL infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej - stacji trans-

formatorowej SN/110 kV; 

2) zasady ”odziaJu i scalania terenu: 
a) wydzielenie terenów wg rysunku ”lanu, 
b) nie ”rzewiduje się scalania terenów na ”otrzeby stacji transformatorowej; 
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3) wskaunik ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - do 80%; 

4) nie”rzekraczalną linię zabudowy - 10,0 m od linii rozgraniczenia z drogą ”owiatową nr 41-112, ozna-

czoną na rysunku ”lanu symbolem 33KŚ2; 
5) wysoko`ć zabudowy - wynikającą z ”rzyjętej technologii i urządzeL elektroenergetycznych; 
6) uciąwliwo`ć związaną z elektromagnetycznym ”romieniowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez 

urządzenia stacji transformatorowej SN/110 kV - zamknąć w granicach dziaJki; 
7) obowiązek wykonania badaL geologicznych umowliwiających szczegóJowe okre`lenie s”osobu ”osa-

dowienia konstrukcji urządzeL elektroenergetycznych; 
8) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną (kable elektroenergetyczne, automatyki i sterowania) terenu 

- od drogi powiatowej nr 0012Z, oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KD2. 

5. Funkcja terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31P o pow. 0,74 ha stanowi fragment 

istniejącej bazy ”rzeJadunku ropy naftowej i przeznaczona jest do zachowania bez prawa zabudowy zwią-
zanej ze staJym ”obytem ludziŁ 

6. Funkcja terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 32KŚ1 o ”owŁ 3,88 ha i 33KD1 

o pow. 1,44 ha, stanowi fragmenty istniejącej drogi wojewódzkiej nr 107 relacji KamieL Pomorski - Par-

Jówko i ”rzeznaczona jest do zachowania, z mowliwo`cią dokonywania jej ”rzebudowy w istniejących, 
zmiennych (30,1÷34,0 m), szeroko`ciach linii rozgraniczeniaŁ 

7. Funkcja terenów oznaczonych na rysunku zmiany ”lanu symbolami: 34KD2 o pow. 2,55 ha 

i 35KD2 o pow. 1,84 ha, stanowi fragmenty istniejącej drogi ”owiatowej relacji KamieL Pomorski-Wolin 

nr 0012Z i ”rzeznaczona jest do zachowania, z mowliwo`cią dokonywania jej ”rzebudowy w istniejących, 
zmiennych (13,8÷19 m), szeroko`ciach linii rozgraniczeniaŁ 

8. Funkcja terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36KK o pow. 6,85 ha stanowi fragment 

terenu zamkniętego (istniejącego szlaku kolejowego relacji KamieL Pomorski-Wysoka KamieLska oraz 
bocznicy kolejowej), dla którego nie okre`la się zasad zagos”odarowania niniejszym ”lanemŁ 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

§ 9. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 24%Ł 

2. Na obszarze objętym ”lanem zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowiących zwar-

tego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze i niele`ne (”od fundamenty siJowni wiatrowych, 
drogi i ”lace manewrowe oraz stację transformatorową SNł110 kV), pochodzenia mineralnego, o Jącznej 
powierzchni 6,22 ha, w tym: 

1) 1,54 ha gruntów ornych klasy RIII; 
2) 3,49 ha gruntów ornych klasy RIV; 
3) 0,11 ha gruntów ornych klasy RV; 
4) 0,77 ha uwytków zielonych klasy PsIV; 
5) 0,06 ha uwytków zielonych klasy PsV; 
6) 0,06 ha uwytków zielonych klasy PsVI; 
7) 0,19 ha uwytków zielonych klasy IIVŁ 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kamienia PomorskiegoŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega o”ublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Kamieniu Pomorskim. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Henryk MasJowski 
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źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim roz-

strzyga, co nastę”uje: 

Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza z dnia 18 sier”nia 2009 r. w sprawie braku uwag do projektu pla-

nu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku SiJowni Wiatrowych ｭJARSZśWOｬ - czę`ci ob-

rębów geodezyjnych: Buszęcin, Jarszewo, JarzysJaw, MiJachowo, Rarwino, Rekowo i Skarchowo jed-

nostki ewidencyjnej gmŁ KamieL Pomorski, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddzia-

Jywania na `rodowisko w dniach od 29 czerwca do 13 sier”nia 2009 rŁ, tjŁ w okresie wyJowenia oraz 
w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim roz-

strzyga, co nastę”uje: 

Z ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie ”lanu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku 

SiJowni Wiatrowych ｭJARSZśWOｬ - czę`ci obrębów geodezyjnych: Buszęcin, Jarszewo, JarzysJaw, MiJa-

chowo, Rarwino, Rekowo i Skarchowo jednostki ewidencyjnej gmŁ KamieL Pomorski oraz z ”rze”rowa-

dzonej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, we jego ”rzyjęcie oraz realizacja 
za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu 
gminy, natomiast budwet gminy zasili ”rzychód z tytuJu ”odatku od nieruchomo`ciŁ Wszelkie inwestycje 
i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rod-

ków ”oza budwetowychŁ 

Poz. 2028 

 

UCHWAIA NR XLIIIł271ł09 

Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 22 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

”rowadzonych ”rzez Gminę IobezŁ 

 Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie o`wiaty (ŚzŁ U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 

poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, 

poz. 458) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 


